املصدر  :وأج – 0271028020

أكثر من  7,1مليون متعامل اقتصادي مسجلين في السجل التجاري منهم  700722أجنبي

اجلزائر  -بلغ عدد املتعاملني الاكتطاديني املسجلني يف امسجل امتجاري ابجلزائر اىل غاية هناية جوان  7102أكرث
من  09,1مليون متعامل اكتطادي أي زايدة بـ  508.14متعامل ملارهة بهناية  )% 7970+( 7102حس امب علمتو
و8أ8ج دلى املركز اموظين نلسجل امتجاري8
و يتعلق المر بـ  08247مليون متعامل ينشعون حتت كيد أشخاص ماديني ما يعادل وس بة ( %,0من امعدد
الاجاميل) و  0.18154حتت كيد أشخاص معنويني أي ما يعادل وس بة ( %,من امعدد الجاميل)8
و حسب ترثيب امولايت حتتل اجلزائر امعامصة املرثبة الوىل من حيث متركز املتعاملني الاكتطاديني بـ 7528..1
مسجل (حنو  %01من امعدد الاجاميل) ثلهيا وىران بـ ( ,58122حنو  )%4و سعيف بـ  )%597( .7822.و
ثزيي وزو بـ  )%590( .18221و كس نعينة بـ 8)%194( 228252
و حسب هوعية امنشاظات ميارس الشخاص املعنويون ابدلرجة الوىل وشاط امتوزيع ابمتجزئة ( %55912من
امعدد الجاميل نلمتعاملني الاكتطاديني  -الشخاص املاديني) ثليو اخلدمات ( )%1.92و اهتاج امسلع ()%01955
و امتوزيع ابدلةل ( )%1927و اهتاج امطناعة امتلليدية ( )%1972و امتطدير (8)%1917
و ابمنس بة نلمتعاملني املسجلني حتت كيد مؤسسات فاهنم غامبا ما ينشعون يف جمال اخلدمات ( %1792من امعدد
الاجاميل نلمؤسسات) و اهتاج امسلع ( )%7,94و الاس ترياد املوجو لعادة امبيع عىل احلاةل ( )%0,947و
امتوزيع ابمتجزئة ( )%,9,7و امتوزيع ابمتجزئة ( )%2917و اهتاج امطناعة امتلليدية ( )%19.و امتطدير
(8)%192
و فامي خيص امسجل امتجاري الامكرتوين اذلي أظلق يف مارس  7105بلغ امعدد الاجاميل نلمتعاملني احلاملني ىذه
اموجيلة  21282,1هناية جوان املنرصم أي ما يعادل  44181.2خشص مادي و  .28211خشص معنوي.

املتعاملون الاقتصاديون ألاجاهب  :أكثر من  700722متعامل أجنبي ينشطون بالجزائر

أما خبطوص املتعاملني الاكتطاديني الجاهب املسجلني يف امسجل امتجاري فلد بلغ عددمه  %192( 018012من
مجموع املتعاملني الاكتطاديني) اذ يضم ىذا امعدد  10.708رشكة مسريىا أجنيب اجلنس ية و  781,,متعامال مليد
يف امسجل امتجاري كشخص مادي.
وبلغ عدد جنس يات املتعاملني الاكتطاديني الجاهب اذلين ينشعون يف اجلزائر  1.جنس ية ابمنس بة نلمليدين
كشخاص ماديني و  ,7ابمنس بة نلرشاكت.
وفامي يتعلق ابمرشكــات الجنبية فيعــد املسريون ذوي اجلنس ية امفروس ية الكرث حضـــورا بـ  781.1رشكة
( % 0,957من املؤسسات الجنبية) وثلهيا اجلنس ية امسورية بـ  1.221رشكة ( )%0095أما اجلنس ية امرتكية
حفامت اثمثة بـ  ,..رشكة ( )%,971وثبعهتا اجلنس ية امطينية بـ  ,05رشكة ( )%.945وبعدىا امتووس ية بـ 221
رشكة (8)%2901
ومن انحية الشخاص املاديني الجاهب احتل امسوريون املرثبة الوىل بـ  2,4متعامال ( %7,من مجموع املتعاملني
الاكتطاديني الجاهب -أشخاص ماديون) متبوعني ابمتووس يني بـ  211متعامال ( )%7295مث املغربيني بـ 12,
متعامال ( )%0495ويلهيم املرصيون بـ  0.4متعامال ( )%2920فامفلسعينيون بـ  02,متعامال (8)%2952
أما خبطوص فئة امنشاط فتنشط امرشاكت الجنبية خاضة يف اخلدمات ( )%1195يلهيا كعاع اهتاج امسلع
( )%1794مث الاس ترياد املوجو لعادة امبيع عىل احلاةل ( )%0292متبوعا ابمتوزيع ابدلةل ( )%292مث امتوزيع
ابمتجزئة ( )%294ويليو امتطدير ( )%091فامطناعات امتلليدية (8)%0
ىذا وينشط املتعاملون الاكتطاديون الجاهب املليدين كشخاص ماديني يف كعاع امتوزيع ابمتجزئة ( )%2.95مث
اخلدمات ( )%019.ويلهيا اهتاج امسلع ( )%29.مث كعاع امتوزيع ابدلةل ( )%792متبوعا ابمتطدير ( )%197مث
امطناعات امتلليدية (.)%190
من هجة أخرى موحغ ارثفاع عدد املتعاملني الاكتطاديني الجاهب املليدين يف امسجل امتجاري خاضة ابمنس بة
ملشخاص املعنويني وذكل خالل امعرشية املمتدة من هناية  7112اىل غاية هناية جوان .7102
اضافة اىل ذكل ارثفع عدد امرشاكت املسجةل ابملركز اموظين نلسجل امتجاري من  4.041هناية  7112اىل
 01821.هناية جوان  7102بيامن اهتلل عدد الشخاص املاديني من  08154اىل  781,,خالل هفس امفرتة8

